
 

 

Encerramento da Câmara Municipal (City Hall) de Brampton e instalações 
prolongado até nova ordem em resposta ao COVID-19 

 
 

BRAMPTON, ON (27 de março de 2020) – Com orientação da Saúde Pública de Peel (Peel Public 
Health) e para a segurança dos nossos residentes e funcionários, a Câmara Municipal (City Hall) e 
todas as outras instalações da Cidade de Brampton permanecerão encerradas até nova ordem para 
ajudar a prevenir a propagação do COVID-19. 
 
Encerramentos das instalações da Cidade 
 
Todas as instalações da Cidade, incluindo a Câmara Municipal (City Hall), os Centros Recreativos e 
Comunitários (Recreation and Community Centres), e as filiais da Biblioteca de Brampton (Brampton 
Library) serão encerradas até nova ordem. 
 
 
O átrio da Câmara Municipal (City Hall) aberto permanentemente (perto do elevador, máquina de 
pagamento automático do parque de estacionamento e caixa de depósito de cheques) permanecerá 
aberto e será monitorizado frequentemente. 
 
Eventos organizados pela Cidade 
 
Todos os eventos organizados pela Cidade a ocorrer são cancelados até nova ordem. Todos os 
eventos comunitários a ocorrer nas instalações da Cidade também são cancelados até nova ordem. 
 
Programação de atividades recreativas 
 
Toda a programação de atividades recreativas e alugueres são cancelados até nova ordem. Os valores 
serão creditados automaticamente nas respetivas contas. Contacte recconnects@brampton.ca para 
informações adicionais. 
 
 
O The Rose Brampton 
 
Todos os eventos programados para os Locais de Artes Performativas (Performing Arts Venues) da 
Cidade de Brampton são cancelados ou adiados. Além disso, a restante temporada 2019-2020 do The 
Rose Presents (The Rose Presents 2019-2020 season), incluindo atuações a ocorrer em maio, também 
foram canceladas ou adiadas. Os locais de Artes Performativas (Performing Arts) são encerrados ao 
público até nova ordem. 
 
Para obter informações adicionais, visite www.therosebrampton.ca ou contacte a Bilheteira por e-mail 
para boxoffice@brampton.ca.  
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Serviços essenciais 
 
Todos os serviços essenciais, incluindo os Serviços de Incêndio e Emergência (Fire and Emergency 
Services), Transportes de Brampton (Brampton Transit), Serviços de Trânsito (Traffic Services), e 
Aplicação da Lei (By-Law Enforcement), Operações Rodoviárias (Road Operations), Tribunais POA 
(POA Courts) e Serviços de Segurança (Security Services) continuarão a funcionar como habitualmente 
e a apoiar a nossa comunidade.  
 
O Abrigo para Animais de Brampton (Brampton Animal Shelter) é encerrado ao público e as adoções e 
retomas realizam-se apenas mediante marcação. 
 
Os Supervisores (Supervisors) na Administração dos Tribunais (Court Administration) estarão no 
gabinete durante um número restrito de horas por dia para aceitar a apresentação de Agências de 
aplicação da lei (Enforcement Agencies), de acordo com os calendários legislativos. Na entrada 
principal da instalação está disponível uma caixa de depósito para o efeito. Também está disponível 
para apresentações públicas, como for necessário. 
 
Para ajudar a proteger a saúde dos nossos funcionários e residentes, a Cidade aumentou a frequência 
da limpeza e desinfeção de superfícies duras e assentos em autocarros, instalações e terminais. 
 
Estado de Emergência (State of Emergency) em resposta ao COVID-19 
 
Em 24 de março de 2020, na sequência da reunião com o Conselho Municipal (City Council) e 
mediante recomendação da Equipa de Gestão de Emergências (Emergency Management Team) da 
Cidade, o Presidente do Conselho Municipal (Mayor) Patrick Brown declarou o Estado de Emergência 
(State of Emergency) na Cidade de Brampton, de acordo com o Plano de Emergência (Emergency 
Management Plan) da Cidade. Esta declaração irá reforçar os esforços de resposta de emergência da 
Cidade em curso, permitindo uma maior flexibilidade e prontidão à medida que tomamos medidas para 
ajudar a prevenir os impactos do COVID-19. 
 
A Cidade de Brampton dá grande importância à situação do COVID-19 e continua a seguir os 
conselhos da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health). As informações mais atualizadas estão 
disponíveis em www.peelregion.ca/coronavirus. A Cidade continua a monitorizar esta situação e a 
fornecer atualizações à medida que sejam disponibilizadas informações adicionais. Para obter 
atualizações, visite www.brampton.ca/COVID19.  
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CONTACTO DE IMPRENSA 

Monika Duggal 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a 
Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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